UMA NOVA EXPERTISE
EM GESTÃO TRIBUTÁRIA.

CENÁRIO

A SOLUÇÃO
CERTA PARA TODAS
AS MUDANÇAS:
RESPOSTAS CONFIÁVEIS.
Desde a instauração do Decreto Federal nº. 8.420 em 2015,
estar em compliance nas esferas municipal, estadual e federal
se tornou um desaﬁo ainda maior para as empresas, isto
porque diante do cenário político, foi necessário que o governo
estabelecesse parâmetros que, quando seguidos, garantam
conformidade em transações.
Assim, diante de um quadro tributário ﬁrmado em constantes
mudanças regulamentares como é o brasileiro, para seguir as
diretrizes estabelecidas é necessário ter o controle e manter o
compliace da empresa. É preciso mais do que nunca que se
trabalhe com conﬁança. Isto é, conﬁança na segurança de
dados, em pessoas, informações, sistemas. Conﬁança em
respostas.

CENÁRIO

Tecnologia: a grande
estratégia do compliance
Responsável por monitorar e apontar os
riscos das empresas, o departamento
tributário depende cada vez mais de
tecnologia para ajudá-lo a acompanhar e
gerenciar as mudanças regulatórias,
enfrentando os desaﬁos apresentados pelas
diretivas e regulamentos iminentes.
Entretanto, a busca por sistemas que de fato
auxiliem na rotina nem sempre é efetiva.
O relatório Cost of Compliance - elaborado
anualmente pela Thomson Reuters,
apresenta uma relação dos requisitos de
conformidade e do número de recursos
disponíveis no mundo para atendê-las.

Conforme o estudo há uma maior demanda
de parâmetros do que de tecnologia e esta
diferença só tem crescido.
Em uma era de constantes mudanças e
evoluções, é importante entender como a
tecnologia pode fazer parte de seu
departamento tributário para trazer mais
eﬁciência aos processos e mitigar os riscos
junto ao Fisco; encontrar um parceiro
conﬁável para apoiá-lo na jornada de
digitalização de seu departamento é o
primeiro passo para colocar sua empresa em
um novo nível de gestão tributária.

SOLUÇÃO

Conectado a todas as soluções da plataforma ONESOURCE, o
novo software ﬁscal conta com o conhecimento tributário da
Thomson Reuters - que há mais de 10 anos tem acompanhado
o projeto SPED junto ao governo, resultando em ferramentas
ágeis com um conteúdo atualizado e conﬁável.
O ONESOURCE Tax One é o software mais completo do
mercado e também o mais atualizado e tecnológico. A solução
une toda a expertise ﬁscal e as respostas conﬁáveis da
Thomson Reuters a uma tecnologia de última geração,
resultando em um software completo cloud para a área
tributária, totalmente acessível, seguro e inovador.
Além de acompanhar a legislação com todas as suas
mudanças e contar com módulos federais, estaduais e
municipais, a tecnologia CLOUD oferece o melhor desempenho
com menos custos, permitindo uma rotina mais ágil, intuitiva,
segura e uma melhor experiência de usuário com informações
integradas em uma única base de dados, gerenciadas junto ao
ERP das empresas.

UMA SOLUÇÃO ÚNICA.
INTEGRADA. COMPLETA.
Conheça os módulos do ONESOURCE Tax One:
MÓDULOS FEDERAIS

MÓDULOS ESTADUAIS

Preparada para atender diferentes
obrigações Federais impostas pelo
Fisco, a solução parte de uma
única base de dados,
resultando em segurança
nos processos de apuração
de impostos.

Cada estado possui uma legislação
própria para apuração do ICMS e
distintos meios magnéticos, tais
como: Escriturações, GIAS, DIPAM,
DIEF, entre outras obrigações
regionais. O ONESOURCE Tax One
atende a todas as Unidades da
Federação com suas diferentes
características de forma rápida e
segura, permitindo armazenamento
do histórico de dados para eventuais
ﬁscalizações.

Além disso, disponibiliza
diferentes controles e
processos de apurações,
retenções, escriturações,
declarações e meios
magnéticos para serem
apresentados à Receita
Federal - atendendo também o
Transfer Pricing, LALUR, Apuração
do Crédito de PIS/COFINS sobre
Ativo, entre outras obrigações.

Além disso, a solução parte de uma
única base de dados, trazendo
segurança aos processos de
apuração de impostos. Contando
com diversos controles e obrigações
por UF, o sistema também atende ao
Ativo Permanente – CIAP, Créditos
de Impostos, Incentivos Fiscais entre
outros benefícios.

MÓDULOS MUNICIPAIS
Visando atender nacionalmente a todos os
modelos de escrituração e apuração das
prestações de serviços, o ONESOURCE Tax One
disponibiliza soluções personalizadas por cada
cenário municipal, oferecendo segurança e
agilidade, além da visão gerencial e de controle
necessários às empresas de grande porte.

O sistema permite escriturar individualmente, por
município, as notas ﬁscais com incidência de
ISS Próprios ou Retidos, de acordo com o leiaute
exigido pelo Fisco, e também permite à empresa
visualizar de forma macro todo o histórico e
movimentação de documentos, atendendo aos
principais municípios brasileiros.

O N E S O U R C E TA X O N E

SPED

SPED CONTÁBIL

Composta pelos módulos SPED Contábil, SPED
Fiscal, EFD – Contribuições, CIAP (Bloco G) e
FCONT, racionaliza as obrigações acessórias e
reduz custos administrativos com a eliminação de
guarda dos documentos físicos, além de otimizar
os processos de faturamento e logística. Solução
que atende a todos os segmentos e possui total
ﬂexibilidade na integração com ERP.

• Modelo referencial possibilitando a convergência
para o plano de contas do Fisco;
• Contas de aglutinação que parametrizam as
contas que irão compor o balanço patrimonial e
o demonstrativo de resultados;
• Geração do arquivo digital de acordo com o
leiaute deﬁnido pela Receita Federal;
• Relatório que apresenta os dados inseridos
antes de enviar ao Fisco.

SPED FISCAL

EFD - CONTRIBUIÇÕES

• Pré-auditoria nas validações do arquivo com as
principais regras do PVA;
• Minimiza os riscos no momento de submeter ao
PVA da Receita Federal;
• Criação de perﬁs – escolha de blocos e registros
a serem gerados de acordo com as demandas
especíﬁcas de entrega da obrigação. A criação de
perﬁs é limitada, de acordo com a sua
necessidade;
• Flexível e parametrizável, desonerando o sistema
de origem. Exemplo: tratamento de alíquota
interna do ICMS por produto de forma
inteligente;
• O período de geração do arquivo digital é
deﬁnido no momento da execução pelo próprio
usuário, podendo ser programado ou executado
conforme sua prioridade;
• O processo de perﬁl na solução atende às
particularidades de todas as UFs e unidades de
negócio distintos.

Inteligência ﬁscal na apuração e manutenção do
controle de saldos com uma visualização simples e
ampla de todos os processos com praticidade de
integração e fácil implementação. Tranquilidade
para atender à EFD – Contribuições com
ﬂexibilidade e excelência operacional na entrega
de dados.
Funcionalidades:
• Controle das aquisições, transferências e baixas
de bens.
• Cálculo dos créditos mensais sobre encargos de
depreciação ou pelo valor de aquisição do bem,
conforme a regra de creditamento;
• Controles por meio de contas contábeis;
• Flexibilidade para importar dados de distintas
origens;
• Exportação de dados para TXT e XML;
• Relatórios diversos de bens, creditamento
mensal e saldos a creditar.

Aponte sua câmera para o QR Code e descubra ainda mais vantagens do ONESOURCE TAX ONE.

O N E S O U R C E TA X O N E

TODAS AS VANTAGENS
DE ESTAR NA NUVEM:
•
•
•
•
•
•
•

Efetividade de hardware e software;
Otimização do time de TI;
Redução de custo de implantação e atualizações;
Aumento do nível de segurança;
Sem a necessidade de armazenamento local de dados;
Conexão constante;
Inteligência, segurança, economia.

O N E S O U R C E TA X O N E

Conheça os benefícios da solução:
Tecnologia SaaS/Cloud

Produtividade

Economia

Ambiente de trabalho
eﬁciente e uma
experiência de usuário
mais ágil, que permite a
simpliﬁcação das tarefas
diárias.

Melhora seu
desempenho contábil
com muito mais
agilidade na rotina com
uma solução acessível,
segura e inovadora.

Redução signiﬁcativa
de custos com hardware,
implantação,
manutenção e
atualizações.

Controle

Compliance

Integração

Todas as informações
estão integradas em
uma base de dados
única e são gerenciadas
em conjunto com o ERP
das empresas.

Atendimento à
legislação Federal,
Estadual e Municipal.

Integração a outros
produtos da plataforma
global ONESOURCE,
como o Workﬂow e o Tax
Calendar, entre outros.

Escalabilidade

Mobilidade

Segurança

Garantia de
desempenho do sistema,
independente do número
de usuários.

Liberdade de acesso em
qualquer lugar, a partir
de qualquer dispositivo,
com apenas uma
conexão à internet.

O ONESOURCE Tax One
trabalha segundo os
padrões de segurança
globais da Thomson
Reuters.

Single Sign One
Acesso a todo o portfólio
de produtos com apenas
um login.

Até 2020 uma política de não adoção
do cloud será tão rara quanto não
adotar a internet é hoje.

- Gartner
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